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Malí remeselníci
boli rozkošní.....

DÔLEŽITÉ KONTAKTY:
Miestny úrad Bratislava – Devín
Kremeľská 39
841 10 Bratislava
tel: 02/602 02 511
fax: 02/657 30 309
starostka@devin.sk
stránkové hodiny:
pondelok 8.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
streda

7.30 – 12.00 hod.
13.00 – 15.30 hod.

piatok

7.30 – 12.00 hod.

· Ročník 5

KNIŽNICA
otváracie hodiny
utorok 13.00 – 16.00 hod.
štvrtok 15.00 – 18.00 hod.
zodpovedná Paulína Rumanovská

Milí
Devínčania,
máme za sebou
január, ktorý je
pre nás všetkých
vždy akýmsi novým
štartom. Dávame si
rôzne predsavzatia, sľuby a niektorí
z nás ich aj dodržia. Mali by sme si
však uvedomiť, že je dobre ísť smerom,
ktorý nám „sedí“, nie proti prúdu, robiť
správne veci v správny čas.
Podľa numerológov bude rok 2007
v znamení prehodnocovania. Každý
z nás bude premýšľať, analyzovať,
zvažovať a plánovať. Či už pôjde o priateľstvá, lásku, rodinné vzťahy, prácu,
obchody, či nové investície.
Milí Devínčania, január 2007 nám
všetkým priniesol novú starostku, dámu
s veľkým a dobrým srdcom. Verím, že
práve pod jej vedením nám tento rok
prehodnocovania poskytne príjemnú atmosféru obyčajného života, každodenných drobných radostí, čriepkov šťastia,
ktorých strojcom je každý jeden z nás.
Milí Devínčania, ak máte problémy
alebo radosti, dajte vedieť do redakcie.
Píšte, kritizujte, chváľte... Povedzte
o vašich akciách a aktivitách. Urobte
radosť nám, obyvateľom Devína a dajte
tipy, ako príjemne stráviť voľné chvíle.
Redakcia rada uverejní vaše príspevky.
Prajem Vám všetkým veľa zdravia,
šťastia, lásky, radosti a úspechov.
(fr)

Ďakujem...

milí Devínčania – a zároveň prosím

z pera novej starostky
Ďakujem za vaše hlasy, či už ste ich dali mne, alebo iným
kandidátom. Vysokou účasťou vo voľbách ste dali najavo, že
vám tzv. veci verejné v Devíne nie sú ľahostajné. Prosím vás
preto o pomoc pri ich správe a hneď vysvetlím, ako veľmi
vás potrebujem. Možno ste sa dopočuli, v akom stave som
prevzala úrad. Môj predchodca si po štyroch rokoch hluchoty
náhle vzal k srdcu dávne naliehanie poslancov na redukovanie stavu zamestnancov a rozhodol sa prepustiť nie jedného či dvoch nadbytočných zamestnancov, ale hneď piatich.
K 30.11.2006 tak radikálne preriedil personál miestneho
úradu, až ho prakticky znefunkčnil. Pracovníkov z referátu
ekonomického, daňovo-majetkovo-personálneho, údržby zelene, sekretariátu a tzv. vedenia sekretariátu (čo bol premenovaný bývalý prednosta úradu, poverený vedením úradu)
postihla náhla hromadná nechuť pracovať pre Devín. S tichým súhlasom núteného správcu, ktorý prehliadol drobný
detail, že akékoľvek zmeny v organizačnej štruktúre musia
zo zákona najprv schváliť poslanci, dostali títo ľudia trojmesačné odstupné a odišli bez riadneho odovzdania agendy.
Nevysvetľujte si moje slová tak, žeby som vari obviňovala
bývalého starostu z nesplnenia si svojej zákonnej povinnosti.
To nie. Treba mu uznať že insígnie – t.j. reťaz a pečatidlo
– mi riadne, ako zákon káže, odovzdal. Že zákonodarca nepočítal so vznikom absurdnej situácie, ktorá nastala po voľbách zrejme v dôsledku urazenej ješitnosti viacerých odchádzajúcich starostov nielen na našom úrade, skutočne zatiaľ
nikoho netrápi. Nastúpila som medzi haldy spisov, v ktorých
sa nikto nevyzná, ku počítačom s porušenými harddiskami,
do vyľudneného úradu. Termíny i veritelia však nečakajú a ja
si s úľavou vydýchnem, ak prejde deň bez toho, aby odo mňa

niekto požadoval doplatiť zopár
státisícov či miliónov za staré
dlhy, narobené často v rozpore
s rozpočtovými pravidlami. Mám
našťastie nových kolegov – sekretárku i ekonóma. Učíme sa za
pochodu, hľadáme podklady,
veci riešime podľa najlepšieho
vedomia a svedomia za výdatnej pomoci poslaneckého zboru. Viem však, že je tu množstvo ďalších problémov, ktoré
trápia našu „dedinu“. A práve tu vás prosím o pomoc. Buďte
mojimi externými očami a ušami, buďte mojimi radcami. Potrebujem vaše podnety, vaše nápady, musím vedieť, čo vás
trápi. Čo-to som sa už dozvedela na babinci (chceme sa stretávať pravidelne a srdečne na ďalšie babince pozývam všetky
„správne baby“ od 0-150 rokov), niečo ste nám napísali, na
isté veci poukazujú poslanci. Čím viac budeme spolu hovoriť,
tým skôr sa pohneme ďalej. Nie nadarmo sa hovorí, že viac
hláv viac vie. Dajme tie naše dohromady a pohnime vecami,
ktoré sa dlhodobo neriešili. Rada vás uvidím na zastupiteľstvách, ktoré budú večer o šiestej, aby ste sa na nich po práci mohli zúčastniť. Môj mail je starostka@devin.sk, adresu
i telefón miestneho úradu poznáte, verím, že sa rozbehne
diskusné fórum na stránkach nášho časopisu.....Takže – ste
na ťahu, priatelia!
P.S. Aby som nezabudla – multikáru máme nazad a najbližšie zasadanie miestneho zastupiteľstva je 6. februára 2007
o 1800 hod. a najbližší „babinec“ bude 6. marca o 1800 hod.
v KD.
Vaša starostka
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva
1. zasadanie, 15. december 2006
Uznesenie č. 1/2006
MZ zobralo na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 2. decembra 2006 a vystúpenie
novozvolenej starostky Ing. Ľubice Kolkovej. Skonštatovalo, že novozvolená starostka mestskej časti Bratislava
– Devín Ing. Ľubica Kolková zložila zákonom predpísaný
sľub starostu obce a zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva JUDr. Soňa Böhmová, Mgr. art. Oľga Mikulášová,
Ing. Ignác Kolek, Ing. arch. Gabriel Drobniak, Mgr. Rastislav Kunst, Zdenka Janotová, Ing. arch. Šarlota Mráziková, Zuzana Hanzlovičová zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva. Zriadilo komisie, a to:
ﬁnančná; legislatívno-právna; kultúrna; sociálna, bytová
a zdravotníctva; školstva, športu, vzdelávania a mládeže;
územného plánovania, výstavby a životného prostredia.

1. mimoriadne zasadanie, 22. december 2006
Uznesenie č. 2/2006
MZ skonštatovalo, že MVDr. Vojtech Baculák zvolený
poslanec MZ MČ Bratislava – Devín zložil zákonom predpísaný sľub poslanca MZ.
Uznesenie č. 3/2006
MZ zvolilo zástupcu starostu Mgr. Rastislava Kunsta.
Uznesenie č. 4/2006
MZ zvolilo predsedov komisií:
ﬁnančnej
Ing. Ignác Kolek
legislatívno-právnej
JUDr. Soňa Böhmová
kultúrnej
Zuzana Hanzlovičová
sociálnej, bytovej
a zdravotníctva
Mgr. art. Oľga Mikulášová
školstva, športu,
vzdelávania a mládeže MVDr. Vojtech Baculák
územného plánovania,
výstavby a životného
prostredia
Ing. arch. Šarlota Mráziková
Uznesenie č. 5/2006
MZ zvolilo predsedu redakčnej rady: Zdenku Janotovú.
Uznesenie č. 6/2006
MZ schválilo plat starostu MČ BA – Devín v minimálnej
úrovni zákona č. 289/2002 Z.z. v určenej čiastke 17 274,Sk (priemerný mesačný plat za rok 2005 v národnom
hospodárstve) × 2,20 (koeﬁcient) s účinnosťou od 15. 12.
2006.
Uznesenie č. 7/2006
MZ súhlasilo s prijatím nových zamestnancov na referáty
miestneho úradu: 1 zamestnanec na organizačný referát
– sekretariát starostu, 1 zamestnanec na referát ekonomiky, ﬁnancií a rozpočtu, 1 zamestnanec na referát verejnoprospešných služieb.
Uznesenie č. 8/2006
MZ schválilo termíny riadnych zasadnutí MZ MČ BA
Devín, ktoré sa budú konať vo veľkej sále MÚ Bratislava
– Devín, Kremeľská 39 na rok 2007 nasledovne:
11. január
o 18,00 hod.
6. februára
o 18,00 hod.
6. marec
o 18,00 hod.
3. apríl
o 18,00 hod.
7. máj
o 18,00 hod.
5. jún
o 18,00 hod.
4. september
o 18,00 hod.
2. október
o 18,00 hod.
6. november
o 18,00 hod.
4. december
o 18,00 hod.
Uznesenie č. 9/2006
MZ zobralo na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2007.

Uznesenie č. 10/2006
MZ zobralo na vedomie informáciu starostky MČ BA Devín o stave, v akom sa nachádzala agenda miestneho
úradu ku dňu 15. 12. 2006. Taktiež požiadalo starostku
MČ BA Devín Ing. Ľ. Kolkovú pripraviť možné prevzatie
jednotlivých referátov a oznámiť kompetentným úradom
stav, v akom bývalý starosta odovzdal miestny úrad.
Uznesenie č. 11/2006
MZ schválilo rozpočtové provizórium MČ BA Devín na
január roku 2007 vo výške 1/12 krízového rozpočtu roku
2006.

2. riadne zasadanie, 11. január 2007
Uznesenie č. 12/2007
MZ zobralo na vedomie vzniknutú ﬁnančnú situáciu v súvislosti s vyplatením mzdových nákladov MÚ za december 2006. Súhlasilo s navýšením rozpočtu na rok 2007
o sumu mzdových nákladov za december 2006.
Uznesenie č. 13/2007
MZ skonštatovalo, že práce súvisiace s odstránením
havarijného stavu v priestoroch Materskej školy dodané
ﬁrmou VERCAJCH CENTRUM s.r.o. neboli doteraz prevzaté objednávateľom. Žiada starostku MČ BA – Devín,
aby zabezpečila komisionálne prevzatie faktúrovaných
prác vykonaných v priestoroch Materskej školy na základe objednávky MÚ BA – Devín. Súhlasí s doplatením
doteraz neuhradenej časti faktúry za odstránenie havarijného stavu v Materskej škole v roku 2006 vystavenej
ﬁrmou VERCAJCH CENTRUM s.r.o. s podmienkou, že
takéto riešenie odsúhlasí nútený správca.
Uznesenie č. 14/2007
MZ schválilo návrh na pomenovanie ulíc v MČ BA – Devín
na Dolných korunách podľa priloženej mapky s týmito názvami ulíc: Viničná, Gronárska, Nad Gronárom, Záhradková, Dolkonorunská, Úvozná, Podkorunská, Korunská,
Osadová. Žiada starostku MČ BA – Devín o zabezpečenie
možnosti vyjadrenia sa obyvateľov Devína k predloženým
názvom ulíc prostredníctvom vývesky v termíne do 25. 1.
2007.
Uznesenie č. 15/2007
MZ zvolilo členov ﬁnančnej komisie: Ing. Achim Fridrik,
Ing. arch. Gustáv Mrázik, Ján Lörinc, Ing. Juraj Kotian,
Ing. Rudolf Lachkovič, Ing. Jozef Mjartan.
Uznesenie č. 16/2007
MZ zvolilo členov kultúrnej komisie: Orelová Melánia,
Ševčíková Jarka, Gajdošová Hana, Proftová Jana, Mgr.
Mrázová Andrea, Weiglová Eva, Hanzlovičová Karolína,
Čudrnák Martin, Gúcký Peter.
Uznesenie č. 17/2007
MZ zvolilo členov komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva: Mária Hanzelová, Eva Večerková, Eva Sýkorová,
Milan Polák, Ivo Schubert.

Uznesenie č.21/2007
MZ súhlasí so zriadením inventarizačných komisií s predpokladom ukončenia prác do 30. 1. 2007.
Uznesenie č. 22/2007
MZ zobralo na vedomie, že každý poslanec obdržal
predpokladanú verziu platného rokovacieho poriadku, ku
ktorému môže dať do konania najbližšieho zastupiteľstva
pripomienky. Do prijatia nového rokovacieho poriadku sa
bude MZ riadiť predloženou verziou rokovacieho poriadku.
Uznesenie č. 23/2007
MZ zobralo na vedomie, že každý poslanec obdržal predpokladanú verziu platného organizačného poriadku, ku
ktorému môže dať do konania najbližšieho zastupiteľstva
pripomienky. Do prijatia nového organizačného poriadku
sa bude MZ riadiť predloženou verziou organizačného
poriadku.
Uznesenie č. 24/2007
MZ zobralo na vedomie, že každý poslanec obdržal
predpokladanú verziu Zásad hospodárenia s vlastným
majetkom mestskej časti a s majetkom hlavného mesta
SR zvereným do správy MČ Bratislava Devín, ku ktorým
môže dať do konania najbližšieho zastupiteľstva pripomienky. Do prijatia nových Zásad hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti a s majetkom hlavného
mesta SR zvereným do správy MČ Bratislava Devín sa
bude MZ riadiť predloženou verziou Zásad hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti a s majetkom
hlavného mesta SR zvereným do správy MČ Bratislava
Devín.
Uznesenie č. 25/2007
MZ schválilo ﬁnancovanie MČ BA Devín podľa rozpočtového provizória počas februára 2007.
Uznesenie č. 26/2007
MZ schvaľuje prevádzkovanie domény devín.sk.web-stránok MČ BA – Devín www.devin.sk, web-stránok časopisu DEVÍNČAN mestskej časti www.devincan.sk vrátane
diskusného fóra a prevádzkovania elektronickej pošty pre
potreby mestskej časti spoločnosťou ARS NOVA s.r.o.
bezplatne v súlade s písomnou ponukou spoločnosti.
Uznesenie č. 27/2007
MZ žiada starostku MČ BA – Devín o preverenie zákonnosti prevodov pozemkov na parkovisku pod hradom Devín do súkromných rúk.

Poslankyňa
GABRIELA LUPTÁKOVÁ
informuje

Uznesenie č. 19/2007
MZ zvolilo členov komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia: Ing. arch. Eva Heretiková,
Prof. RNDr. Martin Chovan PhD., Ing. arch. Rudolf Palyo,
Ing. arch. Beata Polomová, Ing. Kamil Frimmel, Katarína
Šimončičová.

Mestské zastupiteľstvo mesta Bratislava sa konalo 14. decembra 2006. Slávnostná časť obsahovala zloženie sľubu pána primátora a sľubu poslancov.
Nasledoval prejav pána Ďurkovského.
V pracovnej časti boli zvolení traja námestníci primátora a členovia Mestskej
rady. Bolo zriadených 15. komisií a poslanci zvolili taktiež ich predsedov. Na
záver bolo schválené rozpočtové provizórium na obdobie od 1.januara do
shválenia rozpočtu hlavného mesta.

Uznesenie č. 20/2007
MZ zvolilo zodpovednú redaktorku: Mgr. Dana Fridriková
a členov redakčnej rady: PhDr. Veronika Plachá, RNDr.
Viera Feráková, Ing. Ignác Kolek, Marta Potančoková.

Pozn. redakcie: P. Luptáková sa stala
členkou Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok.

Uznesenie č. 18/2007
MZ zvolilo členov komisie školstva, športu, vzdelávania
a mládeže: Boris Ďuriš, Milan Lachkovič, Eduard, Katarína Viteková.
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Tak sme volili
DRUHÝ DECEMBER 2006. Napriek tomu, že sú komunálne voľby už minulosťou, prinášame kompletné volebné výsledky tak, ako ich uvádzajú Zápisnice okrskovej volebnej
komisie o hlasovaní vo voľbách miestneho zastupiteľstva, vo voľbách starostu mestskej
časti, vo voľbách mestského zastupiteľstva, vo voľbách primátora mesta a Zápisnica
miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti . Správnosť údajov zapísaných v zápisniciach vlastnoručnými podpismi potvrdili predseda volebnej komisie a piati členovia volebnej komisie.
Predseda volebnej komisie: Eva Miklósová. Členovia volebnej komisie: Mgr. Zvonimír
Bartovič, Marek Böhm, Ing. arch. Augustín Mrázik, Anton Ovšonka, RNDr. Karol Zikmund. Ďalej bola prítomná Viktória Jenejová-Kráľovská. Zapisovateľ volebnej komisie:
Ingrid Mrázová
VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTU MESTSKEJ ČASTI
Z celkového počtu osôb 954 zapísaných do zoznamu voličov,
bolo odovzdaných 645 platných hlasovacích lístkov vo voľbách
starostu mestskej časti Bratislava – Devín:
Ľubica Kolková
Jozef Paczelt
Jozef Vončina
Juraj Šterbatý

267 hlasov
220 hlasov
128 hlasov
30 hlasov

VÝSLEDKY VOLIEB DO MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI
Z celkového počtu osôb 954 zapísaných do zoznamu voličov, bolo odovzdaných 645
platných hlasovacích lístkov vo voľbách do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín:
1. Vojtech Baculák
264 hlasov
2. Soňa Böhmová
241 hlasov
3. Oľga Mikulášová
234 hlasov
4. Ignác Kolek
232 hlasov
5. Gabriel Drobniak
220 hlasov
6. Rastislav Kunst
215 hlasov
7. Zdenka Janotová
214 hlasov
8. Šarlota Mráziková
211 hlasov
9. Zuzana Hanzlovičová
207 hlasov
——————————————
Zoznámte sa so školou Forel a jej životom
Medzinárodná škola Forel International School
pôsobí v Devíne už tretí rok.
V piatok 2. februára 2007 opätovne pozýva všetkých
Devínčanov od 9.00 hod. do 12.00 hod. na

Deň otvorených dverí
Po úvodných informáciách
je možné navštíviť materskú školu,
prípravné triedy a triedy 1. – 7. ročníka
a zúčastniť sa ich vyučovania.
Od 11. hod. pri malom občerstvení bude
možnosť porozprávať sa s učiteľmi
a organizátorkami popoludňajších aktivít,
ktorí radi poskytnú potrebné informácie.
Nasledovať bude kultúrny program,
ktorý pripravili študenti školy Forel.
Potvrdenie účasti na Dni otvorených dverí prosíme oznámiť
na tel. čísle 654 91 26 od 8.30 – 16.00 hod.
do 1. februára 2007.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Ľubica Srnáková, Forel International School
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Eva Weiglová
Jaroslav Proft
Michal Němec
Daniel Rumanovský
Janka Bartovičová
Jozef Vončina
Margita Leskovská
Andrea Zikmundová
Valéria Maťková
Miroslav Rihák
Fradtišek Gúcký
Terézia Lachovičová
Melánia Orelová

201
176
175
173
158
156
153
140
131
126
120
112
110

Ivo Schubert
Gabriela Majdová
Zoltán Adorján
Milan Zigmund
Martin Čudrnák
Richard Marko
Ľuboš Juríček
Matúš Mrázik
Jozef Mjartan
Helena Krupková
Štefan Sojka
Peter Šlahor
Ján Sucháň

103
97
92
89
77
74
72
70
67
63
55
38
36

VÝSLEDKY VOLIEB DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Keďže Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do mestského zastupiteľstva a voľbách primátora uvádzajú iba číselné hodnoty, mená kandidátov sme
doplnili z iných zdrojov.
Z celkového počtu osôb 954 zapísaných do zoznamu voličov volebného okrsku Bratislava – Devín, bolo odovzdaných 626 platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva:
Gabriela Luptáková
237 hlasov
Kamil Frimmel
172 hlasov
Juraj Šterbatý
101 hlasov
Ľuboš Juríček
65 hlasov
Zoltán Adorján
49 hlasov
Magdaléna Štipkalová
2 hlasov
VÝSLEDKY VOLIEB PRIMÁTORA MESTA
Z celkového počtu osôb 954 zapísaných do zoznamu voličov volebného okrsku Bratislava – Devín, bolo odovzdaných 627 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora
mesta:
Andrej Ďurkovský
396
Monika Flašíková - Beňová
168
Marian Kočner
40
Karol Ondriaš
15
Andrej Trnovec
8
Rudolf Martančík
0

Bankomat
Tatra banky
na kultúrnom
dome
už v prevádzke

Vážení Devínčania,
vaše príspevky,
námety, pripomienky a otázky
môžete odovzdávať
do schránky
Devínčana
na KD Devín,
na sekretariáte starostky
alebo na adrese: dana.fridrikova@chello.sk
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ŠPORTOVCI OPÄŤ BODOVALI

MALÍ REMESELNÍCI BOLI ROZKOŠNÍ

A je to tu. Vianoce. Nejedny detské očká sa rozžiaria šťastím, keď počujú toto magické slovo.
A aby prišli čo najskôr, sú ochotné týždeň čo týždeň stretávať sa, spievať koledy, recitovať básne
a plné očakávania krátiť si takto jedinečný čas,
ktorý už je predo dvermi. Už len stačí, aby sa našli ochotní „dospeláci“, ktorí majú pevné nervy.
Samozrejme, že sa vždy nájdu. Zuzka Böhmová
a Zuzka Lörincová neraz preukázali odvahu a trpezlivosť. Aj tentokrát s deťmi pripravili úžasné
pásmo kolied, piesní, básní a tancov z ľudovej
klenotnice našich predkov. Svoj program predviedli 17. decembra 2006 v Kultúrnom dome
Devín. Najväčšia sála praskala vo švíkoch. Ale
všetci sa pomestili, či už na pristavených stolič-

Milé deti,
srdečne vás
pozývame
11. 2. 2007
o 15.00 hod na
maškarný ples
do Kultúrneho domu v Devíne,
kde budú pre Vás
pripravené dobroty
a veselý program.

1/2007

kách alebo na svojich, pretože to stálo za to.
Ďakujeme Vám deti, ďakujeme Vám, Zuzky, ďakujeme Vám rodičia, ktorí ste program pre nás
pripravili.
(fr)
ADVENTNÉ NÁMESTIE
Devínske námestie ožilo vianočnou atmosférou
hneď po skončení detského vystúpenia. Dámy
z kultúrnej komisie pre nás pripravili vianočné
dobroty, vinári ponúkali dobré vínko. Pod veľkou
vianočnou vysvietenou jedľou sa stretli známi aj
neznámi, aby na chvíľu zastavili čas a navzájom
si zaželali k blížiacim sa Vianociam.
(fr)

Naše volejbalové
družstvo v zložení
Elena Ďurišová,
Maja
Baculáková, Boris Ďuriš,
Iveta Sapáková,
Ladislav Jaško,
Dalibor Škvarček, a Rastislav
Kunst sa 2. 12.
2006 zúčastnilo
turnaja o Pohár
riaditeľa
SOU
J. Jonáša v Devínskej Novej Vsi. Sily si zmeralo 5 mužstiev. Vo
veľmi vyrovnanom súboji sa Devínčanom podarilo
zvíťaziť. Na druhom mieste skončilo družstvo Veterán a na treťom sa umiestnilo domáce družstvo.
(Boris Ďuriš)

SILVESTER 2006
Tento výnimočný deň trávil každý podľa svojho
gusta. Niekto sa zabával pri tanci, niekto trávil
čas v kruhu svojej rodiny či známych. Ale mnohí
z nás sa napokon stretli na námestí, aby tak spoločne odpočítali posledné sekundy roku 2006.
Vitaj rok 2007!
(fr)

FAŠIANGY
Čas hojnosti a zábavy. Obdobie zabíjačiek,
bálov a plesov tradične trvá od Troch kráľov
do Popolcovej stredy. Aj my Vám ponúkame
niekoľko tipov na realizáciu
Vašich tanečných kreácií:
3. 2. 2007 Ples rybárov v Devínskej Novej Vsi
(647 70 033, 647 75 190)

9. 2. 2007 FOLKLÓRNY PLES V DEVÍNE

Milí Devínčania, prídte sa zabaviť na

DEVÍNSKY BÁL
23. 2. 2007
začiatok o 1900 hod.
(podrobnejšie informácie
u Janky Proftovej
v kaderníctve 0907 431 244,
0905 317 086, 65730 059)
SVÄTÝ VALENTÍN

(lístky je možné zakúpiť
u Ivetky Sapákovej v KD Devín)

Nezabudnite na masky!

POZVÁNKA
NA ZABÍJAČKU
Centrum Rodiny Devína Vás pozývajú
na zabíjačku, ktorá sa organizuje pri
príležitosti budovania
p
MATERSKÉHO CENTRA.
Ak máte chuť sa tejto akcie zúčastniť,
pripravte si 250,- Sk, dajte vedieť
Danke Czikovej (0905 353 348)
do 5. februára 2007 a príďte na FARU
17. februára 2007 o 9.00 hod.

10. 2. 2007 Bratislavský bál
(Bratislavské kultúrne a informačné stredisko)
17. 2. 2007 Historický benefičný bál
(www.historickybal.genportal.sk)

Milé dámy, chcete byť krásne a fit?
Pridajte sa k nám, už cvičiacim,
každú stredu v „kulturáku“
od 19,00 do 20,00 hod.

Príjemný sviatok, kedy sa môžeme zastaviť
a myslieť na tých, ktorých ľúbime. Sviatok
všetkých zamilovaných. Zamilovanosť je prvé
obdobie lásky. Je najkrajšie a končí sa láskou.
Zamilovaní sú sebou navzájom uchvátení,
poznajú len dobré vlastnosti. Ak medzi nimi
však vyrastie láska a spoznajú chyby a naučia
sa ich tolerovať, vtedy je ozajstná.
Ak jeden druhého má rád práve preto,
že je jedinečný v celom vesmíre.
Náš tip ako príjemne stráviť
tento sviatok s našimi deťúrencami:
13. 2. 2007 Nám. SNP
„Valentín s medvedíkom HARIBO“
1400 – 1700 hod.
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